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Zénón paradoxonjai a filozófiatörténet legismertebb
problémái közé tartoznak. Vannak, akik egy logikai
fejtörõt látnak benne és vannak, akik szerint a fizika
és a matematika régen megoldotta a problémákat,
míg mások szerint a gondolatmenet nem több egy ér-
telmetlen intellektuális játéknál. A következõkben
áttekintjük, hogy a fizika több évszázadot átívelõ tör-
ténete során miként próbálta kezelni az aporiákat
(paradoxonokat), s meglátjuk, hogy van-e kielégítõ
magyarázat a mozgás problémájára.

A felezgetés és verseny a teknõssel

Az elsõ két paradoxon az ismertebbek közé tartozik,
és ez a két aporia nagyon hasonlít egymásra, ezért
együtt tárgyaljuk õket. Az elsõ felezési paradoxon
néven vált ismertté. A lényege, hogy a kilõtt nyílvesz-
szõ soha nem ér célba, mert a céltábla eléréséhez
elõször az út felét kell megtenni, majd a hátralévõ út
felét, majd az azt követõ út felét és így tovább a vég-
telenségig. Bármilyen sok lépést is veszünk, a céltábla
és a nyílvesszõ közötti távolság soha nem lesz nulla,
következésképpen a nyíl nem éri el a táblát [1]. A má-
sik paradoxon Akhilleusz és a teknõsbéka névre hall-
gat. Röviden megfogalmazva a leggyorsabb görög,
Akhilleusz elõnyt ad a leglassabb állatnak, a teknõs-
nek, és soha nem fogja utolérni. Ahhoz, hogy utolérje
és lehagyja, elõször oda kell érnie, ahonnét a teknõs
indult, a teknõsnek adott elõnyt kell megtennie, ez-
alatt a teknõs egy kicsit elõrébb megy, ezért még ma-
rad némi elõnye. Következõ lépésként szintén a ki-
sebb elõnyt kell leküzdenie Akhilleusznak, ami ki-
sebb, mint az elõbb volt, de nem nulla. Ha Akhilleusz
ezt a távolságot is megtette, akkor a teknõs ismét elõ-
rébb megy, s még mindig van elõnye. A sort folytat-
hatjuk a végtelenségig, de Akhilleusz és a teknõs kö-
zötti távolság soha nem lesz nulla, a leggyorsabb gö-
rög nem éri utol a leglassabb állatot, és arról, hogy
lehagyja, egyáltalán nem beszélhetünk [2].

A paradoxonok feloldásával elõször Arisztotelész
próbálkozott meg. Arisztotelész szerint a tér végtelen
részre osztható – ebben egyetért Zénónnal –, de a

végtelen csak potenciálisan van jelen a tér egy szaka-
szában. Gondolatban valóban végtelen sok részre
oszthatom a nyíl vagy az Akhilleusz elõtti távolságot,
megállíthatom a nyilat az út felénél, vagy Akhilleuszt
ott, ahol a teknõs korábban tartózkodott, de ezzel
nem csak az út válik végtelenné, hanem az idõ is.
Arisztotelész szerint a térben mindez potenciálisan,
lehetõség szerint van jelen, a valóságban a testek nem
állnak meg a mozgás egy-egy pillanatában, és ezzel
nem bontják fel az elõttük lévõ távolságot végtelen
részre. A tér csak lehetõség szerint végtelen, de a test
mozgása közben aktuálisan nem az [3]. Arisztotelész
felfogásában a mozgás átmenet az egyik állapotból a
másikba, már nem a kiindulási helyzet és még nem a
cél, hanem a kettõ közötti folyamat [4].

A potenciálisan és aktuálisan végtelen bevezetésé-
vel megoldódni látszik a probléma. Valójában Ariszto-
telész elegánsan félretolja a mozgás és változás meg-
értésének nehézségeit. A mozgás folyamat és nem
állóképek sokaságának összege, de állóképek nélkül
hogyan képzeljem el a mozgást? E kérdéssel a harma-
dik paradoxon külön foglalkozik. A mozgás megérté-
séhez a klasszikus fizika is állóképeket használ, és a
zénóni problémákra a határérték-számítás segítségé-
vel igyekszik válaszolni.

Newton és Leibniz a klasszikus mechanika két nagy
óriása kidolgozza a határérték-számítás elméletét. A
precíz matematikai részleteket mellõzve, lényegét a
következõképpen fogalmazhatjuk meg. Végtelen
szám összege nem feltétlenül lesz végtelen. Nézzünk
egy példát, ha egy egységnyi szakaszt elfelezek, 1/2-
et kapok, ha a maradék szakaszt elfelezem, 1/4-et, a
következõ lépésben 1/8-ot és így tovább a felezési
paradoxonhoz hasonlóan

Egyre több elemet összeadva közelítünk egy szám-
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hoz, amely szám az összeg véges elemével tetszõlege-
sen kicsiny távolságra megközelíthetõ, ezt a számot
határértékként a sor összegének nevezzük.

Mindezzel orvosolható az elsõ két aporia, és egy
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olyan fizikát alkothatunk, amely segítségével felhõ-
karcolókat építünk, és embert küldünk a Holdra. Va-
lóban, a newtoni mechanika eredményei lenyûgözõk,
a két paradoxont mégsem oldják fel. A fenti határér-
ték-elméletbõl látszik, hogy a problémát nem oldjuk
meg, csupán eldugjuk egy matematikai definíció mö-
gé. Nem állítjuk azt, hogy valóban végigmennénk
végtelen sok elemen, csak kellõen sok elem után nem
foglalkozunk a kérdéssel, és kitesszük az egyenlõség-
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jelet. A sor összege tetszõlegesen megközelíthetõ, de
nem feltétlenül érhetõ el! Zénón paradoxonja tovább-
ra is fennáll, bár az kétségtelen, hogy gyakorlati szem-
pontból a mozgás egy nagyon jól használható leírásá-
hoz jutunk.

Különös megvilágításba kerül az elsõ két parado-
xon, ha a kvantumfizika szemüvegén keresztül tekin-
tünk rá. Az elsõ és rögtön a legsúlyosabb probléma,
hogy a kvantumfizikában nem értelmezhetõ a hagyo-
mányos mozgásfogalom, nem mondhatjuk azt, hogy
egy test a hagyományos értelemben vett pályáján ha-
ladna végig. Az a változás, amellyel egy test egyik
pontból a másikba kerül, például a kilõtt nyíl vagy
Akhilleusz, a kvantumfizikában egy állapotfüggvény-
nyel jellemezhetõ. Az állapotfüggvénybõl csak való-
színûségi következtetéseket vonhatunk le arra nézve,
hogy a test éppen hol tart, és sebessége mekkora.
Ebben a kontextusban nem értelmezhetõ a két para-
doxon, hiszen a hagyományos mozgásfogalmunk
megváltozik. Ha komolyan vesszük a kvantumfizikát,
és e bekezdés sorai között mi mást tehetnénk, el kell
fogadnunk, hogy az állapotfüggvény már a változás
kezdetekor bizonyos valószínûséget rendel ahhoz,
hogy a nyíl rögtön a céltáblában legyen, vagy Akhil-
leusz a teknõs mellett álljon! Igaz, hogy e valószínû-
ség a valóságban roppant csekély, de nem nulla.

A paradoxonokat a kvantumfizika szemüvegén
keresztül vizsgálva beleütközünk egy test határának
filozófiai kérdésébe is. Egy test határának nagyon
pontos megadása nem lehetséges tetszõleges pontos-
sággal. Ha a testek határa alatt szélsõ atomjaik külsõ
elektronjait értjük, akkor hamar beláthatjuk, hogy
nagyon kicsi távolságok esetén értelmetlenné válik a
test határáról beszélni. Mindebbõl az is következik,
hogy tetszõleges pontossággal nem tudhatjuk, hogy
mikor éri el a nyíl a céltáblát, vagy Akhilleusz mikor
éri utol a teknõst.

A kvantumfizika talaján maradva nemcsak a testek
közötti távolságokat kell más szemszögbõl nézni,
hanem a teret is. Jelenlegi tudásunk szerint a tér nem
bontható végtelenül parányi pontokra. Van egy na-
gyon pici távolság, a Planck-hosszúság, amelynél ki-
sebb egységekre nem osztható fel. Ha a teret nem
bonthatjuk végtelenül kicsi pontokra, az elsõ két pa-
radoxont megoldhatnánk. Az elõzõ bekezdésben leír-
tak és a következõ sorokban bemutatott harmadik
paradoxon miatt mégsem beszélhetünk a kvantumfi-
zika teljes gyõzelmérõl az aporiák felett.

Hol van, a repülõ nyíl?

Zénón harmadik és negyedik mozgásellenes parado-
xonja kevésbé ismert, mint az elsõ kettõ, sokan elsõ
ránézésre félresöprik, pedig legalább olyan súlyos
problémákat hordoznak, mint a már említettek. Sorban
haladva nézzük a harmadikat, amely a repülõ nyíl név-
re hallgat. Ha egy test egy adott helyen van, például a
két végpontja között, akkor nem mozoghat! Minden
test, mindig a két végpontja között van, következés-

képpen nincs mozgás [5]. Az aporia feloldása elsõ lá-
tásra egyszerûnek tûnik. Gondolatban egy pillanatra
állítsuk meg a repülõ nyilat, és már tudjuk is, hogy hol
van. A probléma az, hogy ilyenkor egy álló nyilat kép-
zelek el és nem egy mozgót. Mozgás közben nem tu-
dom, hol van a nyíl, csak ha képzeletben megállítom,
de ez nem egy mozgó nyíl lesz, hanem egy álló.

A repülõ nyíl paradoxonjának megoldásával Arisz-
totelész is próbálkozott. Az elsõ két aporia kapcsán
említettük, hogy Arisztotelész felfogásában a tér és az
idõ kiterjedés nélküli pontok összességébõl áll össze.
Ha az idõ végtelenül kicsiny elemekbõl, pillanatok
sokaságából épül fel, akkor azokhoz végtelenül pici
pontok tartoznak a repülõ nyíl pályája során. Két
pont között pedig értelmezhetem a nyíl hosszát, pon-
tosan meg tudom mondani, hogy hol van a test, egy
adott pillanatban. Arisztotelész gondolatmenete több
sebbõl vérzik. Elõször is milyen alapon tételezzük
fel, hogy a tér és az idõ kiterjedés nélküli pontokból
és pillanatokból áll. Például a modern fizikában meg-
jelenõ Planck-féle idõ és hosszúság ezzel pontosan
ellentéteset állít, persze Arisztotelész errõl mit sem
sejthetett. Az a kritika viszont Arisztotelész szemére
vethetõ, hogy a mozgás azon felfogása, amely szerint
a test pontok végtelen sorozatán keresztül jut el a
célig, az elsõ két aporiához vezet vissza bennünket.
Másfelõl a kiterjedés nélküli pillanat egy elméleti
hipotézis, amelyet a gyakorlatban képtelenség meg-
valósítani. Egy adott pillanatban nem tudom a testem
helyét megmondani, legfeljebb egy nagyon pici idõ-
intervallumban, és ez egy bizonytalan tartományt
eredményez a térben is.

Ha a repülõ nyíl problémáját a kvantumfizika
szemszögén keresztül vizsgáljuk, olyan érzésünk van,
mintha Zénón megsejtett volna valamit a közel két és
félezer évvel késõbbi felfedezésekbõl. Ma már tudjuk,
hogy egy test helye és impulzusa egymástól nem füg-
getlen mennyiségek, a kettõt egyszerre nem ismerhet-
jük tetszõleges pontossággal. Ha azt mondom, hogy a
repülõ nyíl pontosan a két végpontja között van, ak-
kor a mozgásáról nem mondhatok semmit. Ha a se-
bességét ismerem pontosan, akkor nem tudom, hogy
hol van. Ha Zénón most közöttünk lehetne, nem
mondana mást, mint azt, hogy a határozatlansági relá-
ció nem más, mint a kilõtt nyíl paradoxonjának egy
21. századi változata. Persze nem szeretném azt a
látszatot kelteni, mintha a kvantumfizika ellentmon-
dásokkal terhes elmélet lenne, mert ez nem igaz. A
kvantumfizika leírásában nem létezik hagyományos
értelemben vett mozgás, erre fent röviden kitértem.

Ha félretesszük a kvantumfizika hagyományos
mozgásfogalmával kapcsolatos kérdõjeleket, és a mo-
dern fizika másik nagy ága a relativitáselmélet tükré-
ben is megvizsgáljuk a problémát, ismét úgy érezzük,
hogy Zénón megsejtett valamit a 20. század felfedezé-
seibõl. A relativitáselmélet nagyon érdekes következ-
ménye a hosszúságkontrakció. Nyugvó rendszerbõl
nézve egy mozgó test mozgásirányú távolságai meg-
rövidülnek. Egy mozgó test mozgásirányú mérete
relatív, függ attól, hogy milyen koordináta-rendszer-
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bõl nézzük. Ha egy test helye maga a mérete, mint
Zénón mondja, a nyíl mindig a két végpontja között
van, akkor a nyíl helye függ attól, hogy milyen koor-
dináta-rendszerben nézem. Maga a nyíl helye és mé-
rete relatív, ettõl persze még célba érhet, ugyanakkor
a távolságot, mint abszolút fogalmat kénytelenek va-
gyunk feladni.

Ki a gyorsabb?

Zénón utolsó ismert mozgásellenes paradoxonját sokan
hibásnak tartják, pedig mélyebb gondolkodás után
egyáltalán nem az. A negyedik aporia stadion vagy
mozgó sorok néven vált ismertté a kultúrtörténetben.
Egy stadionban négy katona áll, õket jelöljük „AAAA”-
val. Balról négy katona közelít „BBBB” jobbról szintén
négy katona az elõzõvel megegyezõ csak ellentétes
irányú sebességgel „CCCC” a jelöléseket követve:

Kis idõ elteltével a következõ helyzet alakul ki:

AAAA

BBBB→

CCCC←

A következõ pillanatokban az elsõ „B” katona kettõ

AAAA

BBBB→

CCCC←

„A” mellett halad el, míg az elsõ „C” katona négy „B”
mellett.

A „B” és a „C” katonák sebessége azonos, mégis

AAAA

BBBB→

←CCCC

ugyanannyi idõ alatt egyikõjük négy, míg másikuk
kettõ katona mellett halad el [6]. Azonos sebesség-
gel, megegyezõ idõ alatt miként tehetnek meg kü-
lönbözõ utat?

A megoldás elsõ ránézésre egyszerûnek tûnik. Az
álló katonákhoz képest a sebességük azonos, de az
egymással szemben haladó katonák egymáshoz vi-
szonyított sebessége összeadódik. A sebesség relatív
fogalom, függ attól, hogy mihez képest mérjük. Mind-
ehhez persze szükség van Galilei relativitási elvére,
ami azt mondja ki, hogy az egyenletes sebességgel
mozgó rendszerek és a nyugalomban lévõ rendszerek
között nem tudunk különbséget tenni. Magyarra lefor-
dítva, a mozgás relatív, és ezzel a probléma kezelhe-
tõ. Ha a mozgások relativitásáról szóló elvet komo-
lyan vesszük, azt, hogy nézõpontunktól függ, mi mo-
zog és mi nem, egészen hasonló gondolatra jutunk,
mint Zénón. Nincs abszolút értelemben vett mozgás.

Minden csak viszonylagos, innen nézve nyugalomban
van, onnan nézve mozog. Van-e valójában mozgás,
ha az csak tõlünk, megfigyelõktõl függ? A mozgást
csak én, mint ember érzékelem, de a természet nagy
egészében, a létezõben, megfigyelõtõl függetlenül
beszélhetünk-e mozgásról?

Az einsteini általános relativitáselmélet még egyet
csavar a problémán. Az idõ és hosszúság nem csak a
megfigyelõk sebességétõl függ, hanem a körülöttük
lévõ testek tömegétõl is. Minden tömeggel rendelkezõ
test meggörbíti maga körül a téridõt, igaz a görbület
csak extrém nehéz testek közelében bír gyakorlati
jelentõséggel, az elméleti leírásoknál mégsem hagy-
hatjuk figyelmen kívül. A környezetünktõl, sõt még
saját tömegünktõl is függ, hogy a repülõ nyíl mikor ér
célba, vagy Akhilleusz mikor éri utol a teknõst.

A mozgás és mindennemû változás megfigyelõtõl
független folyamata végérvényesen szertefoszlik, ha a
kvantumfizikai méréselmélet ontológiai jelentõségét
végiggondoljuk. Maga a változás csak a megfigyelés
hatására megy végbe, a megfigyelés elõtt a rendszer
egyszerre több állapotban is tartózkodhat. A parado-
xonokra alkalmazva, amíg nem látjuk Akhilleuszt és a
teknõst, mindkettõjük egyszerre van elõl és hátul, a
mi megfigyelésünk következtében valósul meg vala-
melyik állapot. Megfigyelés elõtt nem mondhatunk
semmit, és a lehetséges kimenetelekrõl csak valószí-
nûségi kijelentéseket tehetünk.

Válasz a címben feltett kérdésre

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy a fizika
megoldotta-e Zénón paradoxonjait, nem válaszolha-
tunk egyszerû igennel vagy nemmel. A klasszikus
Newton-féle mechanika a mozgás olyan elméletét
dolgozta ki, amely belsõ szerkezetét tekintve ellent-
mondásmentes úgy, hogy az aporiák felvetéseit mate-
matikai definíciók mögé bújtatja. Mindezért rendkívül
hálásak lehetünk a mechanika megalkotóinak, mert a
mozgás olyan leírását adták, amelynek gyakorlati je-
lentõsége mélyen átszövi modern, technikai társadal-
munkat. A kvantumfizika olyan világot tárt elénk,
amelyben a mozgás hagyományos fogalma értelmez-
hetetlen. A fizika ezen új ágában nem a zénóni para-
doxonok felé kell fordulnunk, hanem megérteni azt
az új szemléletet, amelyet elénk tár, és megválaszolni
az ott felmerülõ esetleges aporiákat. Végül a relativi-
táselmélet rávilágít a megfigyelõ fontosságára, arra a
régi görög bölcsességre, hogy minden dolog mértéke
az ember, a fizika nyelvén kifejezve a megfigyelõ.
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